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У сучасних умовах розвитку України, пов’язаних з європейським вибором, 

інтеграційними процесами, розвитком громадянського суспільства та інформаційно-

комунікаційних технологій, посиленням демократичних процесів, проведенням 

системних реформ на основі застосування прогресивних ІТ-технологій та 

інноваційних концепцій сучасного менеджменту, кафедра менеджменту у 

виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя започатковує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та 

магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією 

«Електронне урядування». 

Для здобуття ступеня бакалавра запрошуються особи з повною загальною 

середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань. Вступ 

на ОР «Магістр» здійснюється на основі документу про базову або повну вищу освіту 

будь-якої спеціальності. 

Освітня програма підготовки містить інноваційні та актуальні дисципліни: 

 «Управління проектами місцевого та регіонального розвитку»; 

 «Електронний документообіг та захист інформації»;  

 «Електронні місто та регіон»;  

 «Інвестування регіонального розвитку»;  

 «Комунікаційні системи ведення електронного урядування»;  

 «Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція»; 

 «Електронні послуги на місцевому рівні»; 

 «Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного 

урядування» та інші. 

Фахівець з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією 

«Електронне урядування» отримає вміння та навики: створювати комплексні, 

структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування на різних 

рівнях публічного управління; готувати та управляти проектами з місцевого та 

регіонального розвитку; здійснювати розробку стратегії розвитку електронного 

урядування для галузі, території, органу держаної влади та місцевого самоврядування; 

розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та організаційних форм 

залучення громадськості до процесів опрацювання та контролю управлінських рішень 

на державному, регіональному та муніципальному рівнях. 

Також, за бажанням, здобувачі матимуть можливість продовжувати навчання за 

програмами подвійних дипломів з європейськими університетами. 

  


